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WSTEPNIAK(
Poziom rzeczy możli-
wych do namieszania  
w ŁOMOCIE został przez 
nas przekro-
czony. Polska  
i świat bole-
śnie odczuły 
potęgę zmian, 
których po-
s t a n o w i l i -
śmy dokonać   
w formule   
gazety. Kopal-
nie upadają  
z powodu 
braku mumi-
nów, rosyjscy 
szpiedzy zde-
maskowali się 
gdy pod wpły-
wem szoku 
wywołanego 
plakatem na rozkła-
dówce zaczęli mówić 
po rosyjsku, a tory dla 
Pendolino skurczyły się  

z oburzenia. Na-

wet sam Papież gro-
zi abdykcją. Tak więc 
biorąc dobry przykład  

z Prezesa Rady 
Ministów po-
stanowiliśmy 
uciec i zło-
żyć odpowie-
dzialność za 
przyszłe losy 
ŁOMOTU na 
ręce kobiety.  
I w ten spo-
sób redak-
tor (lub jak 
to jest ostat-
nio popularne 
„redaktorą”) 
naczelną zo-
stała Karo-
lina Waplak. 
Jednak nie 

mieliśmy tyle szczęścia 
co Donek i specsłużby  
w końcu nas dopadły, co 
widać na okładce.

  
ŻEGNAJĄ SIĘ  
Z WAMI DANIEL 
PTASZEK
 

I 
ADAM KAWAŁEK. 
POWODZENIA!



 Wjeżdżamy do Szwecji i widząc 
znak drogowy z łosiem myślę „No nie, 
znowu reklama”. W ciągu pięciu lat wy-
jazdów do Skandynawii nie widziałam ani 
jednego. W przeciwieństwie do reniferów. 
Za kołem podbiegunowym biegają stada-
mi. Ba, potrafią położyć się na ulicy, nie 
zważając na przejeżdżające samochody. To 
nie psy rujnują tamtejsze grządki, a głod-
ne renifery, które upodobały sobie krzewy 
i kwiaty. Do wielu widoków i zwyczajów 
ciężko przywyknąć i potrafią zaskoczyć 
niejednego przyjezdnego. 

 Kobieta niosąca cztery torby  
z zakupami i mężczyzna trzymający dziec-
ko jedna ręką, a drugą prowadzący wó-
zek (z trzecim dzieckiem w nosidełku na 
plecach) to widok codzienny i oczywisty 
w Skandynawii. Jeżeli ktoś jest tym zszo-
kowany, to najprawdopodobniej Polak. Tu 
urlop tacierzyński jest spotykany częściej, 
niż macierzyński, jak i toalety z przewi-
jakami „dla ojca z dzieckiem”. Widząc  
w Norwegii matkę z dwiema córkami, 
przyzwyczajeni do tutejszych zasad, entu-
zjastycznie zawołaliśmy „Kobieta z dzieć-
mi, w końcu!”. W odpowiedzi usłyszeliśmy 
wesołe „Dzień dobry, wy tu też na waka-
cje?”. Najlepszym dowodem na dobrą po-
litykę prorodzinną są białowłose i umoru-

sane maluchy w kaloszach i pelerynkach, 
biegające wszędzie. W muzeach i super-
marketach obok wejścia stoją wózki do 
wypożyczenia, a na listach najciekawszych 
miejsc, które można zobaczyć, większość 
pozycji zawiera oznaczenie „dla rodzin  
z dziećmi”.   
 
 Nie wiem, kto w tamtejszej kuch-
ni przejmuje stery, ale musi to robić dość 
często, gdyż Skandynawowie uwielbiają 
jeść. Nawet w pozornie opustoszałej oko-
licy znajdują się miejsca ze stołami do 
jedzenia, z których rodziny (model 2+4) 
bardzo chętnie korzystają, choćby celem 
ich podróży był pobliski sklep. Tak, jak 
w powieściach dla dzieci Astrid Lindgren 
można zauważyć przewijający się motyw 
przerwy na piknik (klopsiki, rybne pud-
dingi, kotlety i ciasteczka, masa naleśni-
ków, kanapek, kiełbasek i mleko w butel-
kach). Na urodzinach skandynawskich 
dzieci zamiast tortu są serwowane parówki  
z wody w ilościach hurtowych. I klopsiki  
z ryby. Skandynawowie są społeczeństwem 
zdrowym. Z jednej strony produkty ekolo-
giczne i naturalne są oznaczone zielonym 
kluczykiem i jest ich w sklepach naprawdę 
wiele, a z drugiej lekarz pierwszego kon-
taktu nikomu nie wypisuje recepty na an-
tybiotyk. Tak „silny lek” może przepisać 
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jedynie lekarz pogotowia ratunkowego, 
jednak tylko w wyjątkowych przypadkach. 
U nich, zamiast przyglądać się reklamom 
parafarmaceutyków, w ramach niedzielne-
go spaceru obowiązkowa jest wspinaczka 
po trzystustopniowych schodach, przynaj-
mniej dwukrotna. Choć Północ słynie ze 
sportów zimowych, latem ludzie potrafią 
wypoczywać równie aktywnie, a w szko-
łach jest nawet jesienna przerwa, w czasie 
której dzieci mogą nacieszyć się ostatnimi 
dniami bez śniegu i ciemności.
  
 Dbałość o środowisko w krajach 
skandynawskich jest niemal legendarna. 
Ciężko tam znaleźć miejsca zaśmiecone, 
czego przyczyną nie jest ilość śmietników. 
Ludzie nie chcą śmiecić i dbają o to, żeby 
nauczyć tego przyjezdnych. Segregacja  
i ekologia to terminy powszednie, naukę 
o tym, jak dbać o środowisko, odbywa-
ją dzieci już w przedszkolu. Innowacją  
w kierunku tego, by odpadów było mniej, 
są panty. Na każdej puszce czy butelce 
widnieje informacja o jej wartości. Pant 
to zwrot kaucji za oddanie butelki do au-
tomatu, który w zamian za opakowania, 
wyda paragon na kwotę, która wyszła  
z sumy pantów. Na takim automacie może-
my znaleźć guzik z rysunkiem czerwone-
go krzyża, którego naciśnięcie powoduje 

przelanie danej kwoty na konto organi-
zacji charytatywnej. Choć pierwszym, co 
przychodzi mi na myśl, gdy wspominam 
o Północy jest natura; tamtejsze miasta są 
bardzo zmodernizowane, co mocno kon-
trastuje z wysepkami, których mieszkańcy 
najbliższy sklep spożywczy mają 100km 
dalej. Ludzie wyglądają zdrowo, a ich ulu-
bionym obuwiem są kalosze i buty spor-
towe. 
 
 Większość tamtejszych kobiet 
nie myśli o butach na obcasie i makijażu, 
ale jak się okazuje, mnóstwo naturalnych 
blond piękności swój kolor zawdzięcza 
farbom do włosów, które w Skandynawii 
występują głównie w trzech odcieniach: 
popielatym, platynowym i bardzo jasnym 
blond. Z drugiej strony nasz norweski 
przyjaciel mówi, że uwielbia Polskę za to, 
że tylko tu można spotkać kobiety w peł-
nym makijażu już o siódmej rano.

Julia Cherezińska
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ŁOMOT[Ł]: Czym będzie różniła się „Patria 
Colbergensis” od istniejącego muzeum hi-
storii miasta? 
ROBERT MAZIARZ [R]: Mamy fantastycz-
ne „Muzeum Oręża Polskiego”. Natomiast 
muzeum, które postanowiłem stworzyć  
w wyniku gromadzenia przez 30 lat zabyt-
ków, będzie muzeum poświęconym stricte 
Kołobrzegowi, kołobrzeskiemu rzemiosłu, 
twierdzy, kurortowi. 
Ł: Skąd wziął się pomysł na stworzenie ta-
kiego muzeum?
R: Pomysł rodził się dość długo. Wynikał 
on z mojej pasji zbieractwa, gromadze-
nia zabytków, z pasji kolekcjonerskiej.  
A kolekcjonerstwo polega na tym, że czło-
wiek ma swojego rodzaju defekt mózgu, 
który skutkuje tym, że oddaje się bez resz-
ty swojej pasji, w moim przypadku pasji 
zbierania wszystkiego czego wspólnym 
mianownikiem jest Kołobrzeg. I w pew-
nym momencie życia kolekcjoner zasta-
nawia się, co będzie z tymi zbiorami, po 
jego śmierci. Często zostają wystawione na 
sprzedaż. Stąd też zakwitła we mnie myśl 
pozostawienia po sobie czegoś, co będzie 
służyło mieszkańcom miasta, co będzie 
ich łączyło, co będzie pobudzało do za-
dumy nad historią, do poznania dziejów 
miejsca w którym mieszkają.
Ł: „Patria Colbergensis” to muzeum, które 
ma jednoczyć Kołobrzeżan. W jaki sposób 
miałoby się to odbywać?
R: Przede wszystkim chciałbym, aby 
do tego muzeum przychodził dziadek  
z wnuczkiem, żeby wspólnie poznać dzieje 
miasta. Samo stworzenie izby poświęconej 
pionierom ma powodować, i to dzieje się 
już teraz, że ludzie przyjdą tu i otworzą 
się im szuflady. Z szuflad tych natomiast 
wychylają się ci, których dawno już nie 
ma. I okazuje się, że ci, których dawno już 
nie ma, mają do wykonania jeszcze jedno 

zadanie. Mają połączyć współcześnie ży-
jących dzięki wspólnej historii. Musimy 
zdawać sobie sprawę, że nasi dziadkowie 
i ojcowie wspólnie odbudowywali, odgru-
zowywali to miasto. Młodzi ludzie idąc 
ulicami najczęściej nie zdają sobie sprawy, 
że tego pięknego, kochanego przez nas 
Kołobrzegu po wojnie nie było, że trzeba 
było stworzyć je na nowo. I robili to wasi 
dziadkowie, moi rodzice i inni.
Ł: A w jaki sposób młodzi ludzie, jak czytel-
nicy „Łomotu” mogliby się włączyć w dzia-
łalność muzeum?
R: Ja bardzo bym prosił, i byłbym  
wdzięczny gdybyście tu przychodzi-
li. Muzeum zgodnie z ustawą będzie się 
utrzymywało z biletów i pieniądze z nich 
nie będą szły do prywatnych kieszeni,  
a na jego cele statutowe, na jego rozwój. 
W związku z tym liczę na wszystkich mło-
dych mieszkańców Kołobrzegu, na to że tu 
przyjdą, przyprowadzą swoich przyjaciół, 
znajomych i pomogą w tym, żeby to mu-
zeum rzeczywiście istniało. Bo bez Koło-
brzeżan, którzy tu przyjdą, tego muzeum 
nie będzie. To jest muzeum dla was. To jest 
wasze muzeum.
Ł: To muzeum odsłoniło wiele nieznanych 
dotąd kart historii miasta. Jak Pan myśli 
jest tu jeszcze coś do odkrycia, czy może  
w kwestii historii Kołobrzegu wszystko zo-
stało już powiedziane?
R: Życie i historia miejsc, po których się 
poruszamy, to rzeczywiście karty księgi, 
które nie zostaną nigdy do końca przeczy-
tane. Nie ma historii w pełni zbadanych. 
Myślę, że to muzeum będzie dokonywało 
kolejnych odkryć, będzie ukazywało hi-
storię Kołobrzegu w różnorodny sposób. 
Chcemy, żeby pobudzało ono do myśle-
nia, żeby kreowało tożsamość mieszkań-
cówców miasta. 
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Robert

Maziarz
Wywiad z twórcą  
jedynego w swoim  
rodzaju muzeum historii 
miasta.

Rozmawia Adam Kawałek
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 Istnieje jakieś dziwne przekona-
nie, iż ekranizacja dobrej książki rujnu-
je jej rzeczywisty obraz. Przez wiele lat 
byłam zwolenniczką tego stwierdzenia, 
jednak po obejrzeniu Dziewczyny z tatu-
ażem, moje poglądy uległy diametralnemu 
przeobrażeniu. Kluczem do napisania do-
brej recenzji jest zaciekawienie czytelnika 
przez wyróżnienie elementów, które two-
rzą dzieło, a nie streszczenie go. Tak więc, 
drogi czytelniku, jeśli wciąż jesteś ciekawy, 
zapoznaj się z niezbędnymi informacjami.

O co chodzi?

 Film miał swoją premierę  
w grudniu 2011 roku. Za jego produkcję 
odpowiada fenomenalny David Fincher, 
znany z takich hitów jak The Social Ne-
twork czy House of Cards. Dziewczyna  
z tatuażem to ekranizacja pierwszej czę-
ści trylogii Millenium autorstwa Stiega 
Larssona - dzieła nietuzinkowego, które  
z każdą kolejną stroną coraz bardziej wciąga  
w skomplikowaną intrygę. Jednakże, 
skupmy się na filmie.

Baśniowa sceneria

 Można tak powiedzieć, choć 
czy użycie słowa baśniowa odnośnie kry-
minału nie będzie ironiczne? Nie w tym 

wypadku. Prawie cała akcja ma miejsce 
w Szwecji, która jak na skandynawski kraj 
przystało, słynie z malowniczych krajo-
brazów, zwłaszcza tych zimowych, które 
dominują w filmie. Dla każdego, kto fa-
scynuje się tamtejszymi rejonami, a także 
dla tych, którzy cenią piękno zagranicznej 
fauny i flory, tytuł ten jest niemalże stwo-
rzony. Kolejnym, mocnym punktem jest 
kolorystyka, która w znacznym stopniu 
przyczynia się do stworzenia aury tajem-
niczości. Zminimalizowanie ilości barw 
można odebrać jako oznakę niejasności, 
których w ekranizacji Mężczyzn, którzy 
nienawidzą kobiet, jest cała masa. Jed-
no jest pewne - obraz w dziele Finchera 
spodoba się każdemu. Chociażby to za 
sprawą aktorów, którzy są...

Niezwykle realistyczni

 W rolę dwóch głównych boha-
terów wcielają się znany w najnowszych 
Bondów Daniel Craig (Mikael Blomkvist) 
oraz Rooney Mara (Lisbeth Salander), 
której przemiana dla potrzeb produkcji 
zasługuje na ogromne uznanie. To, w jaki 
sposób wcielili się w rolę słynnego dzien-
nikarza i hakerki - outsiderki, to prawdzi-
we mistrzostwo, które zostało docenione. 
Odtwórczyni roli Salander zdobyła za nią 
nominację do Oscara oraz pięć innych, 
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a co więcej,  gra aktorska została ciepło 
przyjęta przez krytyków. Warto zwrócić 
uwagę, że ich rolę nie należały do najła-
twiejszych. Pod maską, jaką przybierają  
w codziennych sytuacjach Mikael i Lis-
beth, skrywają wiele, nierzadko mrocz-
nych sekretów. Jakich? To jednak musicie 
odkryć sami. Jednakże mogę zapewnić, 
że nikt nie będzie rozczarowany niezna-
jomymi twarzami, które towarzyszą im 
na ekranem. Każdy z aktorów wszedł  
w swoją rolę całym sercem. Myślę też, że 
każdy widz znajdzie w plejadzie postaci 
swojego ulubieńca, z którym się utożsami. 
Realizm, jakim emanują, to ich najsku-
teczniejsza broń.

Bronie, motory i lesbijki satanistki

 O ile pierwsze dwa hasła są typo-
we dla gatunku, tak trzecie z nich zdecy-
dowanie przykuwa uwagę. Jak napomknę-
łam wcześniej, bohaterowie mają swoje 
tajemnice, a te ze świata Larssona są nie 
tylko niezwykle opisane, ale i pomysłowe. 
Kuszą swoim często dziwnym, nieco spe-
cyficznym charakterem. To nie jest kolejny 
film, w którym punktem kulminacyjnym 
jest wielka strzelanina. W tym wypadku, 
widz musi myśleć. Jednakże, warto. Każ-
dy, kto obejrzy Dziewczynę z tatuażem, 
otworzy się na inny punkt widzenia, który 
wcześniej był niedostępny. Właśnie to jest 
asem, który rozsławił Stiega Larssona na 
cały świat. Szkoda, że nie dożył swojego 
sukcesu.

Dla kogo? Dla wszystkich...

 ...którzy lubią dobry film.  
A tym bardziej dla tych, którzy cenią sobie 
dobrze zekranizowaną książkę. Reżyser 

zadbał o każdy szczegół, także i o to, aby 
oprawa dźwiękowa uzupełniała całość,  
a nie się narzucała. To dzieło dla tych, któ-
rzy film traktują jako coś więcej niż formę 
rozrywki, jako formę sztuki. Szkoda, że 
(póki co) nie powstały ekranizacje pozo-
stałych dwóch tomów Millenium. Jednak 
Fincher jest konsekwentnym reżyserem, 
tak więc istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że ujrzymy je w (oby niedalekiej) 

Marta Wojnarowska
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łowa te są hasłem prze-
wodnim trylogii za-
początkowanej przez 

„Atrofię”. Ludzie wierzyli, że dzieci 
poczęte naturalnie są niedoskonałe, 
chore, wadliwe. Zaczęto prowadzić 
eksperymenty, aby uratować ludz-
kość przed wyginięcięm. Niestety, coś 
musiało pójść nie tak. Pierwsze pokole-
nie owszem stało się doskonałe, zdrowe, 
niemal nieśmiertelne. A dalej? Mogło już 
być tylko gorzej. Dziewiętnastoletnia Jen-
na, szesnastoletnia Rhine, trzynastoletnia 
Cecily. Wszystkie trzy łączy tylko jedno,   
mąż, syn właściciela ogromnej posesji  
w gaju pomarańczowym na Florydzie. Ta-
kie małżeństwo nie jest rzeczą niezwykłą. 
Pomimo ogromu piękna towarzyszącego 
w tym domu, świat, w którym kobieta żyje 
tylko 20 lat, traktowana jest jak przedmiot 
i za przeproszeniem „krowa rozpłodowa” 
mnie przeraża! Na porządku dziennym 

A T ROF IA

W YOB R A Ź  S OB I E ,  Ż E 
Z NA S Z  D OK Ł A DNĄ 

DAT Ę  S WOJ E J  ŚM I E RC I

auren DeStefano w swym 
debiucie „Atrofia” ukazała 
niezwykle wiarygodną wi-

zję przyszłości. Trzecia wojna światowa 
zniszczyła wszystko. Pozostali tylko Oni    
Kolekcjonerzy. A dni w Piekle bywają 
zimne. Czy tak będzie wyglądać nasza 
przyszłość? Czy Piekło to luksusowe salo-
ny, bale, ukazywanie się w telewizji? Męż-
czyźni żyjący 25 lat? Kobiety 20? Małżeń-
stwa w wieku 13 lat? Możliwe, że właśnie 
to czeka nas za niecałe 50 lat. Świat zmie-
nia się niesamowicie szybko. 

L

S



11

znajduje się przedmiotowe traktowanie, 
brak miłości i wolności. Powieść napa-
wa przerażeniem od początku:   wizją 
przyszłości, brakiem lekarstwa na wyso-
ką śmiertelność, porwaniami będącymi 
codziennością. Mało kto decyduje się na 
sprzeciw, lecz Rhine postanawia sama de-
cydować o swoim losie i planuje ucieczkę 
z tego domu, w którym śmierć jest stałym 
gościem przy stole. Niestety jak to w wielu 
powieściach bywa, dziewczyna 
kieruje się miłością. W tym przy-
padku do służącego Gabriela.
 

 

trofia oznacza zanik. Czytając 
historię Rhine,   głównej bo-
haterki , mam wrażenie, jak-

bym sama zniknęła ze 
świata na kilka go-
dzin. W książce 
ciężko znaleźć 
wady. Może 
prócz jed-
nej.  Jest 
stanow-
czo za 
krótka. 

Okładka 
cudowna,  
a orygi-
nalna fabuła  

i zaskakują-
ce zakończe-
nie zostawiły po 
sobie lekki niedosyt 
i planuję jak najszybciej 
dostać w swoje ręce drugą część.  
W literaturze antyutopia ukazuje tru-
dy społeczeństwa, któremu ograniczo-
no wolność, aby całkowicie dostoso-
wało się do systemu władzy. Utwory te 

ukazują zamkniętą, wyizolowaną ludz-
kość, niezdolną do jakiegokolwiek oporu.

I tak się właśnie kończy świat
Nie hukiem ale skomleniem.
T.S.E. „Wydrążeni Ludzie”

ODL IC Z A N I E  D O 
ŚM I E RC I

A Karol i n a  Wapl a k

Fot. http://czytajm
yksiazki.blogspot.com
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 Zakupy to nieodłączna część 
życia każdego człowieka. Wiele osób nie 
potrafi sobie wyobrazić bez nich tygodnia,  
a niekiedy i dnia. Jednak istnieją osoby, dla 
których zakupy to wręcz madejowe łoże 
najwyższego sortu, a każda wyprawa do 
pobliskiego marketu walką o życie i prze-
trwanie. Osobiście należę do osób upra-
wiających tzw. Shopping bierny. 
  Często obserwując ludzi w mar-
ketach znanych firm, zawsze znajdę kogoś 
kogo bardziej interesuje jakość wykonanej 
pod nim podłogi niż to co ma w koszy-
ku. Błędny i szukający wszelkiej rozrywki 
wzrok konsumenta biernego potrafi omo-

tać cały sklep w przeciągu kilku minut po 
czym zrobić to jeszcze raz, i jeszcze raz  
i jeszcze raz... Zaś pochłonięci w zaku-
powym szale konsumenci czynni, jakby 
pojawiali się i znikali wśród labiryntu 
półek. Rzeczy nie wiadomego pochodze-
nia zapełniają koszyk w mgnieniu oka tak, 
że jeden wydaje się być niewystarczający. 
Taka sytuacja może być archetypem nie-
jednego, zwykłego wyjazdu na zakupy.  
 O wiele ciekawsze wydają się cen-
tra handlowe napełnione po brzegi sklepa-
mi ze wszystkimi możliwymi produktami.  
Nie można ukrywać, że to głównie środo-

wisko naturalne wielu kobiet. Przyklejone 
do witryn sklepowych niczym glonojady 
czyszczą je od góry do dołu. Wielu męż-
czyzn poluje tylko na wolne miejsce sie-
dzące i dlatego sklepy obuwnicze są naj-
bardziej oblegane. 
 Drugim ratunkiem w takim cen-
trum może być „szlak gastronomiczny”. 
Niezliczona ilość fastfoodów daje moż-
liwość ucieczki w krainę hamburgerów, 
frytek, zestawów powiększonych i Coli 
Light (bo się odchudzam). Tyle, że tu-
taj rozpoczyna się polowanie na stolik. 
Gdy w końcu człowiek znajdzie ostatnie 
miejsce w najdalszym kącie galerii, może 

w końcu odpocząć przy posiłku przez wię-
cej niż 5 minut.
 Oczywiście wielu mężczyzn 
też odnajduje się w zakupowym świecie,  
a również kobiety potrafią powtarzać 
słynne słowa filmowego Osła „Daleko 
jeszcze?”. Stereotyp jest jednoznaczny, ale 
rzeczywistość odchodzi od niego coraz 
bardziej. Dlatego warto się czasem zasta-
nowić  czy osoba będąca towarzyszem za-
kupowych zabaw bawi się równie dobrze.

Ptaku

SHOPPING
VS

MAN
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 Sen - większość ludzi wie, że to 
odpoczynek po całym dniu i naładowanie 
energetyczne, lecz jakie ma jeszcze właści-
wości? Sen redukuje aktywność kory mó-
zgowej, spowalnia pracę serca, oddycha 
się wolniej oraz przeżywa chwilową utratę 
świadomości.

 To, co ludzie jedzą kilka godzin 
przed snem ma bardzo duży wpływ na 
jego jakość. Przed najmilszą chwilą jaką 
spędza w ciągu dnia najlepiej spożywać 
produkty uspokajające i dające organi-
zmowi sygnał, że pora snu. Oto naturalne 
środki nasenne: sok z wiśni, banany, miód, 
migdały i herbata rumiankowa.

 Najefektywniej śpi się w nocy. 
Wynika to z konstrukcji ludzkiego zegara 
biologicznego. W godzinach wieczornych 
w organizmie rozpoczyna się wydzielanie 
melatoniny - hormonu odpowiedzialnego 
za uczucie senności, a proces ten trwa aż 
do rana. To właśnie w tym czasie powinno 
położyć się do łóżka na kilka godzin - naj-
lepiej na nie mniej niż 7,5 a nie więcej niż 
9.

 Jeśli już wejdziesz pod kołdrę, 
nie licz baranów, gdy nie możesz zasnąć. 
Podczas tego procesu ludzki mózg zaczy-
na się męczyć i nie odpoczywa, a co za 
tym idzie - nie zasypia. Co robić, jak nie 
możesz zasnąć? Najlepiej pomyśl o jakimś 
miłym wydarzeniu, uspakajającej piosen-
ce lub krajobrazie. Czy nie robi się milej 
w sypialni, gdy wyobrażasz sobie piękną, 
zieloną łąkę z bezchmurnym niebem?

 Palacze mają problem z zasypia-
niem, ten problem dotyka coraz większą 
liczbę osób. Dlaczego? Wszystkiemu win-
ny jest dym papierosowy, który zaburza 
pracę mózgu oraz niekorzystnie wpływa 
na sen.

 Jeśli jesteś zmęczony po całym 
dniu w szkole, połóż się do łóżka i zafun-
duj sobie 20 minutową drzemkę. Twój 
mózg odpocznie, lecz nie wejdzie w fazę 
głębokiego snu.

Katarzyna Idzik

SHOPPING
VS

MAN
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 „Miasto 44” zosta-
ło zrobione z ogromnym rozmachem. 
Widocznie po wielu latach środowiska 
filmowe zaczęły, na nasze szczęście, po-
dążać przykładem USA, i z filmu ma-
sowego powoli przerzucają się na film 
wysokobudżetowy. Zwieziono 5000 ton 
gruzu, scenografię budowało 10 ekip, 
pieniądze zbierano 8 lat, a na efekty spe-
cjalne poświęcono 30 000 godzin pracy. 
Postarano się nawet o to, aby zdjęcia 
były kręcone przez symboliczne 63 dni. 
I należy przyznać, że film pod względem 
estetycznym reprezentuje bardzo wysoki 
poziom. Jedne z obaw, które mógł mieć 
widz przed seansem były efekty specjal-
ne, z którymi Polskie kino ma niezbyt 
miłe wspomnienia (smok z „Wiedźmina” 
do teraz wywołuje uśmiech politowania 
na twarzach), jednak w tym wypadku 
okazały się one zupełnie nieuzasadnio-
ne. Efekty te prezentują sobą bardzo 
wysoki poziom (widać, że twórcy nie szli 
po kosztach), a co więcej nie zawierały  
w sobie cienia fałszu, jak chociażby  
w przypadku „Ambassady” Machulskie-
go. 

 Ujęcie Stefana uciekają-
cego przez cmentarz zasługuje na naj-
wyższe pochwały. Na wielkie uznanie 
zasługują również montażyści i spece 
od obróbki obrazu. Ich talent objawił się 
najbardziej w scenach psychologicznych, 
jak chociażby w momencie ucieczki ka-
nałami. Genialna sekwencja krótkich 

ujęć pomiędzy stanem rzeczywistym,  
a tym co odczuwają powstańcy, wywołu-
je piorunujące wrażenie na widzu.

 Niestety „Miasto 44” to 
w znacznej mierze przerost formy nad 
treścią. Grę większości aktorów pierw-
szoplanowych można by nazwać co naj-
mniej nijaką. Wyjątek stanowi rola Bie-
dronki, która zdaje się być najbardziej 
wiarygodną i autentyczną postacią. Za-
chowanie dowódców powstania przypo-
mina bardziej kiboli na ustawce, niż żoł-
nierzy AK. Ponadto Komasa nawet nie 
zadał sobie trudu odpowiedzenia na py-
tania o motywację walczących. II RP to 
okres, kiedy Polacy byli dumni ze swo-
jego nowo odzyskanego państwa i spra-
wą honoru najważniejsza jest obrona 
ojczyzny. Ponadto reżyser popadł w po-
wszechną ostatnimi czasy przypadłość, 
która jest pewną odmianą syndromu 
sztokholmskiego. Objawia się tym, że 
jeżeli jakaś pojedyncza sytuacja zdarzyła 
się lub mogła się wydarzyć podczas woj-
ny, a niszczy ona ogólny pogląd na boha-
terstwo, honor, moralność ówcześnie ży-
jących to należy o tym wspomnieć. I tak 
w filmie widzimy Polaków, którzy każą 
sobie płacić seksem za przepustki lub 
lekarzy, którzy zamiast pomagać, zabi-
jają jeńców. Jest to o tyle niebezpieczne, 
że umieszczając tego typu zachowania 
w filmach, tworzy się z nich regułę, a to 
fałszuje historię. Należy w tym momen-
cie przypomnieć, że Polacy mimo swo-
ich trudnych, powstańczych warunków 

W odpowiedzi na rosnącą popularność Powstania War-
szawskiego i toczące się wokół niego spory, Jan Koma-
sa postanowił przywołać realia codzienności zwykłych 
uczestników tamtych wydarzeń.
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dochowywali założeń konwencji genew-
skiej i m.in. nie zabijali jeńców (w prze-
ciwieństwie do Niemców). Przerost tej 
formy wyraża się również w kompozycji 
filmu. 

 Kilka razy, w najbar-
dziej nieodpowiednich momentach, 
pojawiają się holly-
woodzkie wstawki 
przesycone efektami 
specjalnymi i estety-
ką rodem z  Disneya, 
które burzą budowa-
ną z mozołem powa-
gę sceny. Najczęściej 
sprawia to, że widz 
nie wie, czy reżyser 
traktuje swoje dzieło 
jako poważną opo-
wieść o trudnych losach powstańców, 
czy bardziej jako kpinę z legendy, która 
otacza tamto wydarzenie. O ile wiadome 
jest, że II wojna światowa nie była dzie-
cinną igraszką, o tyle deszcz kończyn 
wydaje się być niesmacznym, brutalnym 
żartem. Nie mogło również zabrak-
nąć scen naiwnych, jak chociażby ta,  
w której niemieccy pancernicy strzelają  
z działa Tygrysa do pojedynczych osób. 
Zdaje się również, że Jan Komasa nie do-
rósł do kręcenia scen erotycznych, gdzie 
estetyką nawiązywał chyba do swojego 
wcześniejszego dzieła, mianowicie „Sali 

Samobójców”, a która to zupełnie nie 
pasowała do realiów powstania. Widz 
może przeżyć niemały szok słysząc w fil-
mie tego muzykę współczesną.

 Mimo, że „Miasto 44” nie 
jest jeszcze tym, czego mógłby oczeki-

wać polski widz od 
rodzimej kinema-
tografii to film ten 
mocno wyróżnia się 
spośród ostatnich 
dzieł naszych reżyse-
rów, i to na duży plus. 
Pokazuje jak wielki, 
nieodkryty potencjał 
leży w polskich twór-
cach, który  mógłby 
pchnąć estetykę całej 

kinematografii na zupełnie nowe tory. 
Pozostaje mieć nadzieję, że wyznaczy on 
nowy standard filmów produkowanych 
w Polsce, a przyszli twórcy będą jeszcze 
bardziej zawyżać poprzeczkę, narzuconą 
przez Komasę i nie przejdą obok niego 
obojętnie dalej tworząc kicz i tandetę za 

II RP była okresem, kiedy 
Polacy byli dumni ze swo-
jego nowo odzyskanego 
państwa i sprawą honoru 
była dla nich obrona oj-
czyzny. W filmie jedynym 
motywem dla którego ktoś  
w ogóle walczy zdaje się 
być rozkaz z Londynu.

Adam Kawałek
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[Ł]: Podczas rozmowy powiedziała Pani, 
że nie umie stworzyć pozytywnej książki, 
dlaczego?
[B.R.]: W środku zawsze siedzi smutny 
stworek i przypomina o tym, że moje życie 
było przygnębiające.
[Ł]: Czy spotkania z czynnymi narkoma-
nami wywierają na Panią jakiś wpływ?
[B.R.]: Spotkania z nimi z jednej strony 
mnie zadziwiają, tym co biorą, a z drugiej 

strony zasmucają, gdyż jest to ciężka, śli-
ska i śmiertelna droga.
[Ł]: Wspominała Pani o swoich dwóch 
próbach samobójczych. Co Panią kiero-
wało i w jaki sposób chciała się Pani po-
zbawić życia?
[B.R.]: Główną przyczyną było odczucie 
braku akceptacji i miłości ze strony mo-
jej matki. Podczas mojej pierwszej próby 
próbowałam się otruć, a następnie chcia-
łam się powiesić. Na szczęście odratowano 
mnie.
[Ł]: Co powoduje, że czasem uczęszcza 
Pani na terapię grupową dla narkoma-
nów?
[B.R]: Momentami dopada mnie nagła 

potrzeba przebywania z osobami o po-
dobnych doświadczeniach, przeżyciach, 
uczuciach.
[Ł]: Kiedy zaczęła Pani tworzyć? 
[B.R]: Mój pierwszy wiersz napisałam ma-
jąc 14 lat, jednak niestety zaginął. Podobał 

się on wszystkim, którzy go przeczytali.
[Ł]: Czy nie jest Pani przykro, że więk-
szość osób kojarzy bardziej Pani prozę niż 
poezję?
[B.R.]: Nie, ponieważ Ci, którzy trafia-
ją na prozę, to prędzej, czy później mają 
również kontakt z poezją. Poetycki debiut 
miałam 10 lat po wydaniu „Pamiętnika 
narkomanki”, co najprawdopodniej było 
spowodowane wyprzedzeniem swojej 
epoki.
[Ł]: Którą książkę poleciłaby Pani współ-

Barbara Rosiek, głównie poetka, jest także autorką takich ksią-
żek jak „Ćpunka”, „Prochy i ja”, „Kokaina”, „Byłam schizofre-
niczką”. Najbardziej znana jej książka to „Pamiętnik narkoman-
ki”, w którym opisuje, z odrobiną zabarwienia, swoją młodość.
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czesnym nastolatkom?
[B.R]: Myślę, że dla osób mających 14 -15 
lat najlepsza będzie „Ćpunka”. Pokazuje 
ona aktualną sytuację narkomanii, która 
zmienia się wraz z rozwojem społeczeń-
stwa.
[Ł]: Kiedy ukaże się druga część „Ćpun-
ki”?
[B.R]: Zależy to tylko  
i wyłącznie od mojego 
wydawcy. Mogę jednak 

zdradzić, że jej tytuł to 
„Skazana”.
[Ł]: Co spowodowało, że 
została Pani psychologiem klinicznym?
[B.R.]: Pierwszy kontakt z psychologiem 
klinicznym miałam na swoim debiuto-
wym detoksie w wieku 16 lat. Od tego 
wszystko się zaczęło, później czytałam 
książki o problematyce psychologicznej,  
a z czasem uzyskałam dyplom po ukoń-
czeniu studiów.

[Ł]: Jakie jest Pani hobby?
[B.R.]: W młodości trenowałam karate, 
jednak ze względu na problemy z sercem 
musiałam z niego zrezygnować. Teraz tre-
nuję Tai chi, czytam książki oraz hoduję 
egzotyczne ptaki: 3 papugi i 1 zeberka. 
Mój dzień rozpoczyna się od rozmowy 
z Gucią. Po śmierci mojego psa   Cezara, 
którą przeżyłam bardzo emocjonalnie, 
postanowiłam nigdy więcej nie brać pod 
swój dach takiego czworonoga.
[Ł]: Czy zdarza się Pani czytać książki 
Guci?

[ B . R ] : 
* ś m i e c h * 
Nie, aż taka 
dziwna nie 
jestem.
[Ł]: Jakie 
są Pani ulu-

bione książki bądź autorzy? Ile utwo-
rów planuje Pani jeszcze napisać? 
[B.R.]: Najbardziej lubię oczywiście 
„Małego Księcia”, a z autorów lubuję się  
w Fiodorze Dostojewskim, Anne Sexton  
i Friedrich Nietzsche. Planuję napisać tyle 
książek, ile starczy mi życia. Weny mam 
tyle, że czasem piszę dwie książki równo-
legle.
[Ł]: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały Adrianna Nazarkiewicz i Karolina Waplak.
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gólnie rzecz biorąc etykę, możemy 
podzielić na dwie kategorie: jednost-
kową, opartą na altruizmie i chrześci-

jańskiej zasadzie miłości do bliźniego oraz 
narodową, stworzoną na podstawie więzi 
jednostki z tworem państwowym i jego 
społecznością, które wykreowało się przez 
wieki istnienia kultury i tradycji. Jakkol-
wiek istnieje w większości z nas pewne 
podświadome przeczucie, spowodowane 
wieloma wiekami funkcjonowania orga-
nizacji państwowej (zarówno w aspekcie 
prawnym, jak i moralnym),  dotyczące ist-
nienia dwóch rodzajów etyki rządzących 
naszym społeczeństwem, tak w dyskusji 
ogół gubi się w ich pojmowaniu, miesza 
pewne definicje i tworzy nowe truizmy. 
Poniższy tekst będzie próbą uschematy-
zowania tych dwóch pojęć i nadania im 
konkretnej treści.

o ciekawe te dwa rodzaje etyki, po-
mimo, iż stale się ze sobą przeplatają  
w życiu codziennym, zarówno jed-

nostek, jak i narodów, to najczęściej nie 
wiążą się ze sobą w żaden sposób. I tam 
gdzie zaczyna obowiązywać etyka naro-
dowa, etyka jednostkowa przestaje mieć 
znaczenie. Jest to spowodowane między 
innymi tym, że są sprawy w życiu naro-
du, które wymagają od jednostek takich 
poświęceń, które byłyby niedopuszczalne 
w życiu indywidualnym. Stąd, gdy nor-
malnie etyka jednostkowa każe szanować 
nam obcokrajowców, otaczać ich opieką  
i miłością jako naszych bliźnich, tak ety-
ka narodowa dopuszcza, a nawet wymu-
sza na nas posunięcie się do najbardziej 

wrogich wobec nich zachowań, gdy za-
czynają oni zagrażać dobru narodu, gdy 
ich ekspansyjność zagraża bezpieczeń-
stwu danej wspólnoty. Tak więc gdybyśmy 
przyglądali się na przykład Powstańcom 
Warszawskim, z punktu widzenia etyki 
jednostkowej musielibyśmy niewątpliwie 
dojść do kuriozalnego wniosku, iż byli to 
niezmiernie źli i wypaczeni ludzie, gdyż 
dopuszczali się oni mordów, często na-
wet paląc innych żywcem! Jednak, gdy 
spojrzymy na nich przez pryzmat etyki, 
którą się ówcześnie kierowali, czyli ety-
ki narodowej, weźmiemy pod uwagę ich 
obecną sytuację, ich bohaterstwo i hero-
izm oraz niesłychany patriotyzm, który 
wyniósł sprawę narodu na piedestał życio-
wych interesów, będziemy musieli uznać 
ich niechybnie za bohaterów, walczących  
o dobro wyższej idei, o wolność, ludzi 
zdolnych do niezwykłego poświęcenia dla 
wyznawanych wartości, pełnych honoru 
i miłujących piękno. Z tego pomieszania, 
a właściwie nieznajomości wielu rodza-
jów etyki w świadomości ogółu, wynika 
wiele razy wplatanie etyki jednostkowej 
w codzienne dysputy na temat historii, 
ekspansyjności i polityki innych naro-
dów wobec naszego kraju, czyli de facto 
dyskusji opartej na etyce narodowej. Stąd 
niejednokrotnie słyszymy np. w rozmowie 
o zbrodniach wojennych i zagrożeniu ze 
strony współczesnych Niemiec, stwier-
dzenie „Ale ja w zasadzie do Niemców 
nic nie mam.”. I byłaby to postawa jak 
najbardziej zrozumiała gdyby odno-
siła się do poszczególnych jednostek 

O
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składających się na naród niemiecki.  
Jednak naiwnością byłoby stwierdzenie, 
że Niemcy nie zagrażają narodowi pol-
skiemu i polskim interesom, gdyż każdy 
zdrowy naród ma w sobie siłę powodu-
jącą jego ekspansyjność, i która to siła 
jest wskaźnikiem poprawnego rozwoju  
i funkcjonowania danego narodu, a także 
nieuchronnym aspektem życia i rozwoju 
cywilizacji. I wbrew głoszonym powszech-
nie liczmanom o tym, że narody mogą żyć 
obok siebie nie stanowiąc swoją ekspan-
syjnością zagrożenia dla innych, można 
porównać chyba tylko z prostoduszną 
postawą szlachty polskiej, która wierzy-
ła, że można „spoczywać na łonie wolnej 
ojczyzny”. O ile narody jej ulegające mają 
w sobie taką samą siłę samorozwoju i po-
trafią się skutecznie opierać obcym wpły-
wom, nie ma w tej ekspansji nic złego,  
a wręcz stanowi ona motor napędowy do 
wewnętrznego rozkwitu i umocnienia. 

ozostaje jeszcze kwestia etyki 
ogólnoludzkiej, która jest od 
pewnego czasu dosyć moc-

no propagowana. Jednak, jak po-
kazuje historia, jest ona 
kolejnym frazesem  

i nie przynosi oczekiwanego efektu, po-
równywalnego z biblijnym Edenem,  
a jedynie zgniliznę, upadek moralności  
i obyczajowości, oraz ogólnoświatowe 
zagubienie się w rzeczywistości, relatywi-
zmie.  A co najważniejsze, znaczne osła-
bienie narodów, które się nim posługują. 
Natomiast te, które twardo stoją przy ety-
ce narodowej (dobrym przykładem będzie 
Turcja) rozwijają się w zawrotnym tempie, 
a nawet  zdobywają statut regionalnych 
mocarstw. I ten właśnie powyższy przy-
kład pokazuje jak ważne jest dla Polski 
wytrwanie przy kreowanych przez wieki 
zasadach etyki narodowej i odrzucenie 
ułudy postępowego bagna etyki ogólno-
ludzkiej, czyli tak naprawdę jej zupełnego 
braku.

P
Adam Kawałek



OJCOWIE POLSKIEJ
NIEPODLEGŁOŚCI

ROMAN DMOWSKI
Od młodości zaangażowany w sprawę 
polską. Działał aktywnie w organizacji 
młodzieży patriotycznej „Zet” i „Lidze 
Polskiej”. Został posłem Dumy Państwo-
wej gdzie postulował autonomię dla Pol-
ski. Przygotowywał kraj na wykorzystanie 
konfliktu zaborców do odzyskania nie-
podległości. Podczas konferencji w Wer-
salu wygłosił 5-cio godzinne expose, które 
sam tłumaczył na język angielski. Zawarł 
w nim wszystkie polskie żądania niepod-
ległościowe.

IGNACY PADEREWSKI
Polski pianista i działacz niepodległościo-
wy. Wykorzystywał swoją popularność do  
działalności dyplomatycznej. Dzięki nie-
mu sprawa polska została uwzględniona w  
słynnych czternastu punktach prezyden-
ta Wilsona. Jego przybycie do Poznania 
w 1918 roku zapoczątkowało powstanie 
Wielkopolskie, które zakończyło się suk-

cesem dla Polaków. Razem z Dmowskim 
reprezentował Polskę w Wersalu. 

JÓZEF PIŁSUDSKI
Działacz niepodległościowy, żołnierz, 
polityk PPS. W czasie zaborów i I wojny 
światowej organizował liczne organiza-
cje bojowe i paramilitarne. W 1920 roku 
razem z generałami Rozwadowskim, So-
snowskim i Weygandem opracował plan 
ofensywy przeciwko bolszewikom, co po-
zwoliło na wygranie bitwy warszawskiej  
i obronę niepodległości.

WINCENTY WITOS
Polityk i działacz ruchu ludowego, poseł 
austriackiej Rady Państwa, wiceprezes 
PSL „Piast”. Jeden z głównych autorów 
deklaracji Galicyjskiego Sejmu Krajowe-
go o dążeniu do utworzenia niepodległej 
Polski. Po złożeniu przez Piłsudskiego 
dymisji został Naczelnikiem Państwa 
i Naczelnym wodzem podczas 
wojny polsko-bolszewickiej.





Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, 
że w dużym mieście można więcej  
zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć. 
           
     ~JEAN COCTEAU

FOT. ADAM KAWAŁEK


